PASĀKUMI

13.30–15.30

Latvijas Uzvaras diena.
Cēsu kauju simtgade *
2019. gada 22. jūnijā Cēsīs
11.00

12.00

13.00–15.30
13.00–16.00

11.00–16.00
No 13.00

Svētku atklāšana „Par kopības spēku” Cēsu dzelzceļa stacijā.
Latvijas un Igaunijas prezidentu sagaidīšana un vēsturiskā
bruņu vilciena „Brīvība” apskate.
Militārā parāde Vienības laukumā.
Parādi pieņem Latvijas Valsts prezidents un Igaunijas Valsts
prezidente.
Piedalās: Latvijas un Igaunijas bruņoto spēku un sabiedroto
vienības, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Štāba orķestris ar
defilē programmu.
Dokumentālās filmas „Cēsu kaujas. Pagrieziena punkts
Latvijas vēsturē” seansi Jauniešu mājā, Rīgas ielā 23.
Interaktīvas spēles un viktorīnas Pils ielā 12, iekšpagalmā.
Iespēja pārbaudīt savas zināšanas un arī iegūt jaunu informāciju
par Cēsu kaujām. Dažādi uzdevumi pirmās palīdzības sniegšanā
un izdzīvošanas prasmju pārbaudījumi. Iespēja izdzīvot Cēsu
kauju stāstus.
Organizē: Cēsu novada Jauniešu dome,
biedrība „Youth for City – City for Youth”.
Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto militārās tehnikas un
ekipējuma izstāde Cēsu pilsētā.
Militārie vingrinājumi ar Zemessardzi un Jaunsardzi Pils parkā.
Iespēja pārbaudīt savu veiklību, spēku un attapību.

13.30

16.00

Dokumentālā performance „Par spīti bailēm”.
Dažādās Rīgas ielas vietās no Vienības laukuma līdz Līvu laukumam
varēs klausīties un skatīties notikumus no Cēsu pulka Skolnieku rotas
vēstures un iepazīt mūsdienu varoņus.
Piedalās: Cēsu teātris (režisore Edīte Siļķēna), Vidzemes skolu jaunieši
un Latvijas Kultūras akadēmijas studenti, Nacionālo bruņoto spēku
pārstāvji ar stāstiem par armijas ikdienas dzīvi un darbu
starptautiskajās operācijās. Zemessardzes orķestris
(diriģents Andis Karelis), Igaunijas bruņoto spēku orķestris (diriģents
Simmu Vasar) un tautas vērtes kopa „Dzieti” (vadītāja Dace Balode).
Režisore Krista Burāne.
„Frontes darbnīca” Rīgas ielā.
Iespēja izgatavot piemiņas gredzenus, kādus nēsāja laikā, kad
norisinājās Cēsu kaujas, pārbaudīt spēkus dažādās aktivitātēs.
Brīvības cīņu dalībnieku formas tērpu un citu tā laika
oriģinālpriekšmetu izstāde.
Koncerts „Ar dziesmu dzīvībā” Vienības laukumā.
Piedalās „TRIO – Šmite Rancane Cinkuss”, Vidzemes
amatierkolektīvi - kori un deju kolektīvi, Nacionālo bruņoto spēku
Štāba orķestris.
Mākslinieciskie vadītāji – Mārtiņš Klišāns, Andis Kozaks, Andis Karelis.
Diriģenti Jurģis Cābulis, Guntis Kumačevs. Režisore Krista Burāne.
Cēsu kauju rekonstrukcijas uzvedums Pirtsupītes gravā.
Piedalās vairāk nekā 200 rekonstruktori no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas
un citām valstīm, cīņu meistari un Latvijas Nacionālās aizsardzības
akadēmijas kadeti. Kaujas rekonstrukcijas beigās, svinot Latvijas un
Igaunijas armijas uzvaru, orķestru pavadībā visi ir aicināti doties
Uzvaras gājienā.
Režisore Krista Burāne. Rekonstrukcijas kauju vadītājs Kara vēstures
un rekonstruktoru biedrības "Kurland" vadītājs Jānis Jeļisejevs, kauju
tuvcīņu horeogrāfi Kārlis Neimanis (LV) un Laura Nolvaka (EE).

16.40

17.00

18.00

11.00–18.00
10.00–19.00
11.00–19.00
11.00–16.00

Uzvaras gājiens pa Lenču ielu uz Vienības laukumu kopā ar Cēsu
kauju rekonstrukcijas dalībniekiem, orķestriem, cēsniekiem un
pilsētas viesiem.
Uzvaras balle Vienības laukumā.
Spēle Zemessardzes orķestris, Cēsu pūtēju orķestris.
Režisore Krista Burāne, mākslinieciskais vadītājs Jānis Puriņš.
Cēsu kauju simtgadei veltīts koncerts
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”.
Piedalās: Marlēna Keine (soprāns, Latvija), Atlans Karps (baritons,
Igaunija), Mihails Čuļpajevs (tenors, Latvija), Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris, Igaunijas Nacionālais vīru koris, Latvijas
Nacionālais sieviešu koris, Agra Daņiļeviča deju grupa „Dzirnas”.
Diriģents Andris Veismanis. Horeogrāfijas autori Agris Daņiļevičs
un Markuss Cmēlings (Itālija).
Programmā Karla Orfa oratorija „Carmina Burana".

Latvijas valsts simtgadei veltīta izstāde „Pirmais gads”
Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9
Igaunijas bruņu vilciens „Brīvība” Cēsu dzelzceļa stacijā
Ekspozīcija „Sirdsapziņas ugunskurs” Pils ielā 12,
iekšpagalma ēkā
Orientēšanās spēle „Cēsu kaujām 100” kopā ar
„Draugiem Group”. Interaktīva mobilā aplikācija – spēle Cēsīs ar
iepriekšēju reģistrāciju.

